
١

عممج ارلاجل اذلني تكمل فهيم اإلمام السنايئ  

يف اتكهب ((األمساء واكلىن)) 

تأل#ف 

- معاو)ة  أ/.

مازن بن ع7د الرحمن 

 -
و/> ال7حص@- الب<=



٢

Fسم هللا الرحمن الرح#م 

، والصالة والسالم ع@ نLينا محمد، وع@ آله  Q =Rرب العالم U الحمد
 . Q =Rه أجمعXوأصحا

 (( Q[\ل\تاب ((األسماء وال -bع@ جم -
- مقدم]>

Qd عد، فكنُت ذكرتX أما
- الجoح والتعدmل))، 

Qd -
q/ساrألقوال ال 

v
- ((سأصنع معجما

Q/أ -
q/ساrلإلمام ال

 
v
- الرجال قدحا

Qd -
q/ساrو{ت|س<= هللا عز وجل هذا هو، انتق#ُت ف#ه ما قاله ال

 -
Qd -

q/ساrفقط، ولم أذكر ما نقله ال -
q/ساrذكر قول الX مُت ف#ه Q أو ثناًء، وال<>

 -
Qd لُت �ل ترجمة برقمهاmّث ف#ه، وذmترجمة الرجل من أقوال أهل الحد
 -

- المعجم المئ]>َ
Qd ال\تاب األصل، وقد تجاوز عدد الرجال المذكور)ن

 . Q =Rرب العالم U ترجمة، والحمد

وكت7ه 
 -

و/> أبو معاو)ة الب<=
مستهل شهر شوال سنة 1441 



٣

 -
Qd رحمه هللا -

q/ساrثناء أهل العلم ع@ مرت7ة اإلمام ال
علم الحدmث 

- ((تار)ــــخ اإلسالم)) (7 – �61/59ط. 
Qd -

q/ساrترجمة اإلمام ال -
Qd جاء

الغرب): 
- الحدmث 

Qd زمانه: حدثنا اإلمام -
Qd راسان

ُ
ْ|سابورّي حافظ خ ّ النَّ قال أبو ع@-

 . ّ
-
q/سا

َّ
rال مدافعة أبو ع7د الرحمن الX

م ع@ �ّل َمن mُذكر بهذا العلم ِمن  دَّ
َ
: أبو ع7د الرحمن ُمق -

Q[وقال الدارقط
أهِل ع¡ە. 

قه، 
ّ
- عن رجل فوث

Q/سألت سعد بن ع@- الزنجا : وقال ابن طاهر المقد¢-
- الّرجال 

Qd ا vط ّ ع7د الرحمن ¥¤
-  أل/.

ّ
ّ إن -

Q[ا ُبm :فقال . -
q/ساrفقلت: قد ضّعفه ال

ط ال7خارّي ومسلم.  أشّد من ¥¤

- ((س<= أعالم الن7الء)) (125/14) 
Qd مستهل ترجمته -

Qd - ووصفه الذه].
Xقوله: ((اإلمام الحافظ الث7ت، شيخ االسالم، ناقد الحدmث))، وقال 

، هو  -
q/ساrرأس الثالث مئة أحفظ من ال -

Qd كن أحدm (133/14): ((لم
- ع|°،  - داود، ومن أ/. أحذق Xالحدmث وعلله ورجاله من مسلم، ومن أ/.

- زرعة)).   - مضمار ال7خاري، وأ/.
Qd وهو جار

، شيخ  -
Qdالضعفاء)) (478): أحمد بن نف#ل ال\و -

Qd -
Q[المغ)) -

Qd - وقال الذه].
- نظ#ف الشيµخ، وقد قال: ال Xأس Xه. 

q/ساrعَرف، ل\ن الmُ ال -
q/ساrلل



٤

  -
q/ساrمعجم الرجال الذين ت¹لم فيهم اإلمام ال

 (( Q[\ه ((األسماء والXكتا -
Qd

 (حرف األلف)

وز، ل|س بثقة. (42)  ١) أXان بن ف<=

- ع7لة شمر بن mقظان، ثقة. (44)  ٢) إبراه#م بن أ/.

٣) إبراه#م بن أدهم، ثقة مأمون. (23) 

٤) إبراه#م بن المنذر، ل|س Xه Xأس. (24) 

٥) إبراه#م بن ع7د الرحمن بن عوف، ثقة. (27) 

، منكر  -Á٦) إبراه#م بن ع7د الرحمن، أبو إسحاق الخوارز

 الحدmث. (26) 



٥

، ل|س بثقة. (28)  -
<Ãر، دمش}ْ

َ
٧) إبراه#م بن ع7د هللا بن العالء بن ز

٨) إبراه#م بن ع7د هللا بن حاتم الهروي، ل|س Xالقوي. (29) 

٩) إبراه#م بن محمد الفزاري، ثقة مأمون. (30) 

- الحدmث. (32) 
Qd القويX ل|س . ١٠) إبراه#م بن مهاجر ال7ج@-

، ل|س Xه Xأس. (33)  -
Q/عقوب الَجوزجاm ١١) إبراه#م بن

١٢) أحمد بن إسحاق، أخو mعقوب، ثقة. (34) 

١٣) أحمد بن حن7ل، الثقة المأمون، أحد األئمة. (457) 

 ( *١٤) أحمد بن صالح، ل|س بثقة وال مأمون .(158)(

اظ الحدmث، وخاصة لحدmث الحجاز، ومن 
ّ
(*)قال ابن َعدي: أحمد بن صالح من حف

- ((تار)ــــخ Xغداد)) (200/4): 
Qd معرفته. اه من ((س<= أعالم الن7الء)). وقال الخط#بX المشهور)ن

، فإنه ترك الرواmة عنه  -
q/ساrع7د الرحمن ال - احتج سائر األئمة Xحدmث أحمد بن صالح سوى أ/.

و�ان mطلق لسانه ف#ه



٦

 ١٥) أحمد بن يوسف السلÔ- الن|سابوري، ل|س Xه Xأس. (174) 

{o)ق، ل|س بثقة. (842)  Õقال له ابن زmُ ،١٦) إسحاق بن إبراه#م بن العالء

د بن إبراه#م الثقة المأمون. (843) 
Ö
ل

ْ
١٧) إسحاق بن إبراه#م بن َمخ

، ل|س Xه Xأس. (777)  -
<Ãالدمش Q¡١٨) إسحاق بن إبراه#م بن ي×)د، أبو الن

وك. (330)  ، م<> -
Q/فروة المد - ١٩) إسحاق بن ع7د هللا بن أ/.

٢٠) إسحاق بن منصور ال\وسج المروزي، ثقة ثØت. (846) 

٢١) إسحاق بن mح]= بن طلحة بن عب#د هللا، ل|س بثقة. (702) 

، ل|س Xه Xأس. (1)  -
Q/جما ٢٢) إسماع#ل بن إبراه#م، أبو إبراه#م ال<>

، صالح. (791)  -Ù٢٣) إسماع#ل بن المتو�ل، أبو هاشم الحم



٧

، ل|س بثقة. (243)  -
Q/٢٤) إسماع#ل بن رافع، أبو رافع المد

٢٥) إسماع#ل بن ع7د هللا، أبو الن¡Q المروزي، ل|س Xه Xأس. (779) 

، ل|س ممن mعتمد عل#ه. (559)  -Ù٢٦) إسماع#ل بن ع#اش، أبو عت7ة الحم

٢٧) إسماع#ل بن مو¢، ابن بrت السدي، ، ل|س Xه Xأس. (35) 

، ل|س Xه Xأس. (600)  -Ûل المXمن بن ناm٢٨) أ

، ل|س Xه Xأس. (333)  -
ّ<dان الر

ّ
٢٩) أيوب بن محمد، أبو سل#مان الَوز

(حرف ال7اء) 

٣٠) Fُش<= بن كعب، أبو أيوب ال7¡ي، ثقة. (83) 

٣١) Xكر بن سهل، أبو محمد، ضع#ف. (708) 

- ن|سابور، ل|س Xه Xأس. (762) 
QÜبن معروف، قا =>

Ö
\Xُ (٣٢



٨

(حرف التاء) 

٣٣) تل#د بن سل#مان، أبو إدرÝس، ل|س Xالقوي. (16) 

ي، ثقة. (695)  ٣٤) تµ{ة بن ك|سان العن<.

٣٥) تµ{ة، أبو صدقة، ثقة. (372) 

(حرف الثاء) 

، ثقة. (224)  -Á٣٦) ثور بن ي×)د، أبو خالد الشا

(حرف الحاء) 

، ثقة. (155)  -Áأبو الجودي الشا ، ٣٧) الحارث بن ُعَم<=

مذي، ثقة. (710)  ٣٨) حجاج بن محمد األعور ال<>



٩

، ل|س بثقة وال مأمون. (711)  -
QÃ٣٩) حجاج بن يوسف الثق

- الحدmث. (564) 
Qd هX أسX ال ، -Ùالحم -Áز بن عثمان الشا(o٤٠) ح

مامة، ضع#ف. (636) 
ß
- ا ر، أبو غالب ال7¡ي، عن أ/. ٤١) َحَزوَّ

٤٢) حسان بن حo)ث، أبو السوار العدوي، ثقة. (282) 

، ثقة. (190)  -
Qd٤٣) الحسن بن الحر، أبو الح¹م كو

ار، ل|س Xالقوي. (587)  Q ٤٤) الحسن بن الص7اح بن محمد، أبو ع@- ال<.

، ثقة. (712)  -
Q/٤٥) حسن بن ع@- الحلوا

ث عن  ، ر{ما حدَّ -Áالشا -
Q[

َ
ش

ُ
، أبو ع7د الملك الخ ٤٦) الحسن بن mح]=

ء. (539)  -
- ال°¤

Qd qâخm ما ال ُيَتابع عل#ه، ور{ماX خهmمشا

٤٧) حسن بن ي×)د بن فروخ الضمري، ثقة. (856) 



١٠

Q بن الول#د الن|سابوري، ل|س Xه Xأس. (461)  =R٤٨) الحس

 ( #د. (
َ
rبن داود، ل|س بثقة (589) وهو ُس Q =R٤٩) الحس*

، ثقة. (590)  -ÁسطاØبن ع|° بن حمران ال Q =R٥٠) الحس

، وهو حrش، ل|س بثقة. (591)  - ح]. Q بن ق|س الرَّ =R٥١) الحس

Q بن محمد، أبو أحمد المروروذي، ل|س Xه Xأس. (7)  =R٥٢) الحس

، ثقة. (800)  -
Qdال\و -Ôل السلmبن ع7د الرحمن، أبو الهذ Q =R٥٣) حص

٥٤) حفص بن َمْ|äَة، ل|س Xه Xأس. (595) 

، ل|س بثقة. (705)  -
Qd٥٥) الح¹م بن ظه<= ال\و

#د، وقد رأmت األçابر من أهل العلم 
َ
rء غمصوا ع@ س -

(*)قال الخط#ب ال7غدادي: ال أعلم أي ¢¤
#د له معرفة Xالحدmث وض7ط 

َ
rوقد �ان ُس ، رووا عنه واحتجوا Xه، ولم أسمع عنهم ف#ه إال الخ<=

له، فاU أعلم.



١١

٥٦) الح¹م بن ع7د هللا بن خّطاف، أبو سلمة األزدي، ل|س بثقة وال 
مأمون. (322) 

م بن ع7د هللا بن سعد، ل|س بثقة.  (462) 
Ö
٥٧) الَح¹

، ل|س Xه Xأس. (821)  -Ùم بن نافع، أبو ال#مان الحم
Ö
٥٨) الَح¹

، ثقة. (10)  -
q/ساrد ال

Ö
ل

ْ
٥٩) ُحَم#د بن َمخ

، أبو العالء ال7¡ي، ثقة. (403)  ٦٠) ح#ان بن عم<=

(حرف الخاء) 

، ضع#ف. (172)  ٦١) خارجة بن ُمْصَعب، أبو الحجاج الäخ°-

، ضع#ف. (803)  -
Q/اس، أبو الهيثم المدm٦٢) خالد بن إ

، ل|س Xه Xأس. (658)  -Ùأبو القاسم الحم ، -@ِ
َ

٦٣) خالد بن خ

َص#ف بن ع7د الرحمن الجزري، صالح. (626) 
ُ

٦٤) خ



١٢

٦٥) خلف بن سالم ال7غدادي، ثقة. (714) 

٦٦) خل#د بن جعفر، ثقة. (335) 

  

ج، أبو حلØس، ل|س بثقة. (213) 
Ö
ل#د بن َدْعل

ُ
٦٧) خ

(حرف الدال) 

- هند، وهو داود بن دينار، X¡ي، ثقة. (715)  ٦٨) داوود بن أ/.

ْمح الم¡ي، ل|س Xالقوي. (281)  ٦٩) َدّراج، أبو السَّ

(حرف الراء) 

- ع7د الرحمن الرأي، ثقة. (565)  ٧٠) ر{#عة بن أ/.

، ثقة. (689)  -
Q[سلمة، أبو المقدام الفلسطي - ٧١) رجاء بن أ/.

، ثقة. (688)  -Á٧٢) رجاء بن َحيوة، أبو المقدام الشا



١٣

، ل|س Xالقوي. (717)  ٧٣) َروح بن ع7ادة الق|°-

(حرف الزاي) 

٧٤) زاذان، أبو ع7د هللا، ل|س Xه Xأس. (475) 

- الرقاد، ل|س بثقة. (763)  ٧٥) زائدة بن أ/.

٧٦) زه<= بن حرب بن شداد، أبو خيثمة، ثقة مأمون. (233) 

، ل|س Xالقوي. (691)  -
Q/٧٧) زه<= بن محمد، أبو المنذر الخراسا

راق ال7¡ي، ثقة. (166) 
ْ

٧٨) ز)اد بن ِمخ

٧٩) ز)د بن أسلم، ثقة. (21) 

، صدوق. (20)  -
<d٨٠) ز)د بن ع@- بن دينار، أبو أسامة الر

٨١) ز)د بن عوف، و)قال: فهد، أبو ر{#عة، ل|س بثقة. (245) 



١٤

 ( Q =Rحرف الس)

، ثقة. (781)  -
Q/عمر بن عب#د هللا، مد èأم#ة، مو - ٨٢) سالم بن أ/.

٨٣) سالم بن ع7د األع@، أبو الف#ض، ل|س بثقة. (652) 

٨٤) سالم، أبو الغ#ث، موè ابن مطيع، ثقة. (635) 

٨٥) ¥)ــــج بن يوêس، أبو الحارث ال7غدادي، ل|س Xه Xأس. (167) 

٨٦) سعد بن إبراه#م بن ع7د الرحمن بن عوف، ثقة. (3) 

ِسب إè القدر. (277) 
ُ
ê ،٨٧) سع#د بن أوس، أبو ز)د النحوي

٨٨) سع#د بن ذؤ)ب المروزي،  ثقة مأمون. (176) 

، صالح. (597)  -
Q[ا المدائ(o٨٩) سع#د بن زك

، ثقة. (197)  -
Q/مة بن دينار، أبو حازم المد

Ö
٩٠) َسل



١٥

مة بن شL#ب الن|سابوري، ل|س Xه Xأس. (427) 
Ö
٩١) َسل

، ثقة. (829)  -
Qdَه#ل ال\و

ì
مة بن ك

Ö
٩٢) َسل

٩٣) سل#مان بن أحمد، أبو محمد، عن الول#د بن مسلم، ل|س بثقة. (720) 

وك. (764)  ٩٤) سل#مان بن أرقم، أبو معاذ، م<>

، ل|س بثقة. (86)  -
Q/٩٥) سل#مان بن داود الشاذكو

، ل|س Xه Xأس. (327)  -Ùم، أبو سلمة الِحْم#
Ö
٩٦) سل#مان بن ُسل

، ل|س بثقة وال  -Ùالحم -
Q/٩٧) سل#مان بن ع7د الحم#د، أبو أيوب البهرا

اب. (87) 
ّ

مأمون، كذ

٩٨) سل#مان بن íسار، أحد األئمة. (89) 

٩٩) سهل بن هاشم، ل|س Xه Xأس. (4) 



١٦

١٠٠) سµ)د بن إبراه#م، أبو حاتم، ل|س بثقة. (195) 

١٠١) سµ)د بن سع#د، ل|س بثقة وال مأمون. (721) 

 ( Q =Rحرف الش)

، ل|س Xه Xأس. (593)  -Á١٠٢) شداد بن ع7د هللا، أبو عّمار الشا

)ــــح بن الحارث الِ\ْندي، أحد األئمة. (71) 
ُ ¤¥ (١٠٣

(حرف الصاد) 

، ثقة. (401)  -
<Ã١٠٤) َصَدقة بن خالد، أبو الع7اس الدمش

، ل|س بثقة. (278)  -â١٠٥) صلة بن سل#مان، أبو ز)د الواس



١٧

 ( Q =Rحرف الع)

، ثقة. (17)  -
Q/س الخوالÝذ هللا بن ع7د هللا، أبو إدرm١٠٦) عا

١٠٧) ع7اد بن ع7اد بن حب#ب بن المهلب، ثقة. (768) 

، ل|س Xه Xأس. (642)  -
و/> ١٠٨) الع7اس بن الول#د الب<=

، من أهل  -îن، �اتب األوزا( ¤äالع - ١٠٩) ع7د الحم#د بن حب#ب بن أ/.
وت، ل|س Xذلك القوي. (295)  ب<=

، ُدَح#م، ثقة. (296)  -
<Ã١١٠) ع7د الرحمن بن إبراه#م الدمش

، ل|س Xه Xأس. (723)  -
Q/المد -èالموا - ١١١) ع7د الرحمن بن أ/.

١١٢) ع7د الرحمن بن ثاXت بن ثµ{ان، ل|س بثقة. (486) 

، إمام أهل الشام وفقيههم. (611)  -î١١٣) ع7د الرحمن بن عمرو األوزا



١٨

، ل|س بثقة. (119)  -
<Ãع7د الرزاق بن عمر الدمش

١١٤) ع7د السالم بن صالح، أبو الصلت الهروي، ل|س بثقة. (359) 

ُجمان، ل|س بثقة. (343)  ْ ، أبو سهل ال<> Q =R١١٥) ع7د الع×)ز بن الُحَص

، ل|س Xه Xأس.  -Ùة الِحْم وس بن الحّجاج، أبو المغ<= ١١٦) ع7د القدُّ
 (685)

، ل|س بثقة وال مأمون، سكتوا عنه.  -Áوس بن حب#ب الشا ١١٧) ع7د القدُّ
 (298)

١١٨) ع7د ال\o)م بن مالك الَجَزري، ثقة. (299) 

، ثقة. (54)  -Áق|س، أبو األسود الشا - ١١٩) ع7د هللا بن أ/.

، أبو حo)ز، ل|س Xالقوي. (202)  Q =R١٢٠) ع7د هللا بن الحس

١٢١) ع7د هللا بن الُم7ارك، الثقة المأمون. (430) 



١٩

١٢٢) ع7د هللا بن داود، أبو ع7د الرحمن، ثقة. (432) 

، ثقة. (433)  -
Q/وان المد

ð
ñ

َ
١٢٣) ع7د هللا بن ذ

١٢٤) ع7د هللا بن شع#ب بن الح7حاب، ال Xأس Xه. (122) 

١٢٥) ع7د هللا بن طاوس بن ك|سان، ثقة مأمون. (731) 

، ثقة. (391)  -
Q/١٢٦) ع7د هللا بن ع7د الرحمن بن َمْعَمر، أبو ُطَوالة المد

١٢٧) ع7د هللا بن ع7د الرحمن بن ي×)د بن جابر، ل|س Xه Xأس. (47) 

، ل|س Xالقوي. (80)  -
Q/س المدÝأبو أو ، òóبن ع7د ا òó١٢٨) ع7د ا

١٢٩) ع7د هللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر، ضع#ف. (437) 

رط7ان، الثقة المأمون. (627) 
ô
١٣٠) ع7د هللا بن عون بن ا

ِه#عة، ل|س بثقة. (439) 
Ö
١٣١) ع7د هللا بن ل



٢٠

١٣٢) ع7د الملك بن ع7د الع×)ز التمار، ثقة. (784) 

، ل|س بثقة. (217)  -
Q/١٣٣) ع7د الواحد بن م#مون، أبو حمزة المد

، ثقة. (660)  -
Qdة ال\وX7ا

ì
- ل ١٣٤) َع7دة بن أ/.

١٣٥) َع7دة بن ع7د الرح#م المروزي، صدوق، ال Xأس Xه. (302) 

١٣٦) عب#د هللا بن عمر القوار)ري، ثقة. (303) 

- كذاب. (125) 
QÜكر الُعَمري، قاX ١٣٧) عب#د هللا بن محمد، ابو

، ل|س Xالقوي. (402)  -Áحك#م، أبو عت7ة الشا - ١٣٨) عت7ة بن أ/.

١٣٩) ُعت7ة بن mَقظان، أبو زّحارة، غ<= ثقة. (262) 

ة، ول|س Xالقوي. (205) 
Ö
- العاِتك ١٤٠) عثمان بن أ/.

١٤١) عطاء بن ع7د هللا، أبو أيوب، ل|س Xه Xأس. (91) 
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١٤٢) ع@- بن Xذmمة الَجَزري، ثقة. (493)  

، ل|س Xه Xأس. (180)  -
Q[١٤٣) ع@- بن حفص، أبو الحسن المدائ

١٤٤) ع@- بن ز)د بن ُجْدعان، هو ضع#ف. (181) 

، ثقة. (182)  -Ù١٤٥) ع@- بن ع#اش الحم

، ل|س Xه Xأس. (183)  -
Qd١٤٦) ع@- بن غراب ال\و

، ل|س Xه Xأس. (184)  -
Qdد ال\و( ١٤٧) ع@- بن هاشم بن ال<.

١٤٨) ع@- بن ي×)د، أبو ع7د الملك، ل|س بثقة. (542) 

، ل|س بثقة. (207)  -
<Ã١٤٩) عمر بن سع#د، أبو حفص الدمش

١٥٠) عمر بن صبح، ل|س بثقة. (788) 

١٥١) عمرو بن الحارث بن mعقوب، أبو أم#ة الم¡ي، ثقة. (74) 
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١٥٢) عمرو بن شع#ب بن محمد بن ع7د هللا بن عمرو بن العاص،ثقة. (6) 

، ثقة. (38)  -b#L١٥٣) عمرو بن ع7د هللا، أبو إسحاق الّس

١٥٤) عمرو بن عمرو، أبو الزعراء، ثقة. (259) 

، ثقة. (48)  -
Qd١٥٥) عوف بن مالك بن نضلة، أبو األحوص ال\و

(حرف الفاء) 

َضالة، أبو فضالة، ضع#ف. (657) 
َ
oَج بن ف

َ
١٥٦) الف

، أبو نع#م، ثقة مأمون. (787)  Q =R١٥٧) الفضل بن دك

(حرف القاف) 

١٥٨) ق|س بن ُع7ّاد ال7¡ي، ثقة. (500) 



٢٣

(حرف الالم) 

١٥٩) ل#ث بن سعد، ثقة. (165) 

(حرف الم#م) 

١٦٠) مالك بن دينار، ثقة. (835) 

، أحد األئمة. (173)  -Ûم ، ْ ١٦١) ُمجاهد بن َج<.

، مستم@- وكيع، ثقة. (128)  -
Qöان ال7لX١٦٢) محمد بن أ

، ثقة. (801)  -Ù١٦٣) محمد بن الول#د ال×{#دي الحم

١٦٤) محمد بن Fشار، بندار، ل|س Xه Xأس. (133) 

١٦٥) محمد بن حاتم بن نع#م بن ع7د الحم#د المروزي، ثقة. (508) 

- األسود ال7¡ي، ثقة. (55)  ١٦٦) محمد بن حم#د بن أ/.
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 ( ، غ<= ثقة وال مأمون. (511)( -Á١٦٧) محمد بن سع#د بن حسان الشا*

، ل|س Xه Xأس. (11)  -
<Ã١٦٨) محمد بن عائذ الدمش

، ثقة. (136)  -
<Ã١٦٩) محمد بن ع7د الرحمن بن األشعث الدمش

١٧٠) محمد بن ع7د هللا األنصاري ال7¡ي، ل|س Xه Xأس. (514) 

- ال7¡ي، ل|س Xه Xأس. (515) 
١٧١) محمد بن ع7د هللا الرقا¢¤

١٧٢) محمد بن ع7د هللا بن ال×{<= األسدي، ل|س Xه Xأس. (12) 

، ل|س  -
Q/١٧٣) محمد بن ع7د هللا بن عمرو بن عثمان بن عفان المد

Xالقوي. (517) 

، ثقة. (518)  ١٧٤) محمد بن عب#د الطناف°-

: هو المصلوب المقتول ع@ الزندقة. -
و/> (*)قال أبو معاو)ة الب<=
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١٧٥) محمد بن عمر الواقدي، ل|س بثقة. (520) 

١٧٦) محمد بن عمرو، أبو سهل األنصاري، ل|س Xالقوي عندهم. (345) 

، أبو يوسف، ل|س Xالقوي، كث<= الخطأ. (853)  ١٧٨) محمد بن كث<=

، ضع#ف. (185)  -
Q/١٧٩) محمد بن مصعب القرقسا

١٨٠) محمد بن مطرف، أبو غسان، ل|س Xه Xأس. (638) 

، ثقة. (523)  - ١٨١) محمد بن يوسف الفo)ا/.

١٨٢) محمود بن غ#الن، ثقة. (13) 

، ثقة. (525)  -
Qd١٨٣) مروان بن معاو)ة الفزاري ال\و

ي، ثقة. (242)  =>
َ

ش
ُ
١٨٤) ُمَطّرف بن مالك، أبو الo{اب الق

١٨٥) معاو)ة بن قرة، ثقة. (82) 



٢٦

، ل|س بثقة. (253)  -
Qdَد ، أبو َروح الصَّ ١٨٦) معاو)ة بن mح]=

١٨٧) معقل بن عب#د هللا، أبو ع7د هللا، صالح. (529) 

١٨٨) َمْعَمر بن راشد، الثقة المأمون. (582) 

١٨٩) المقدام بن داود، ل|س بثقة. (604) 

د، ل|س Xه Xأس. (280) 
َ
ْرق

َ
١٩٠) مÛ- بن إبراه#م بن Fش<= بن ف

قاء، ل|س بثقة. 
ð
١٩١) مو¢ بن محمد بن عطاء، أبو طاهر، من أهل Xَل

 (387)

١٩٢) م#مون بن مهران، ثقة. (95) 



٢٧

(حرف النون) 

اد، أبو الحارث الوّراق، ل|س بثقة. (170)  ١٩٣) ن¡ بن َحمَّ

َع#م بن حّماد المروزي، ل|س بثقة. (533) 
ُ
١٩٤) ن

(حرف الهاء) 

١٩٥) هشام بن سع#د ال7غدادي، ل|س Xه Xأس. (14) 

، ل|س Xه Xأس. (578)  -
Q[١٩٦) هشام بن الحق المدائ

١٩٧) هوذة بن خل#فة، أبو األشهب ال7¡ي، ل|س Xه Xأس. (58) 

١٩٨) الهيثم بن خارجة، ل|س Xه Xأس. (8) 



٢٨

(حرف الواو) 

ري، ل|س بثقة، منكر الحدmث. 
ّ
١٩٩) الول#د بن محمد، أبو äF¤ الُمَوق

 (107)

، ثقة. (535)  -
Q/٢٠٠) وهب بن ُمَن7ّه الصنعا

(حرف ال#اء) 

، ل|س بثقة. (163)  - - حّ#ة، أبو جناب ال÷ل]. ٢٠١) mح]= بن أ/.

، ثقة. (311)  -
Qdزائدة ال\و - ٢٠٢) mح]= بن زكo)ا بن أ/.

- المدينة، ثقة 
QÜقا ، -

Q/ح]= بن سع#د بن ق|س األنصاري المدm (٢٠٣
مأمون. (312) 

وك الحدmث. (161)  ٢٠٤) mح]= بن سلمة بن كه#ل، م<>
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، ل|س Xالقوي. (745)  -
QÃح]= بن سل#م الطائm (٢٠٥

٢٠٦) mح]= بن محمد بن السكن ال7¡ي، ل|س Xه Xأس. (551) 

- الحدmث. (273) 
Qd الثقة المأمون، أحد األئمة ، Q =Rح]= بن معm (٢٠٧

٢٠٨) mح]= بن م#مون بن عطاء، أبو أيوب التمار ال7¡ي، ل|س بثقة وال 
مأمون. (97) 

٢٠٩) mح]= بن واضح، أبو تم#لة المروزي، ل|س Xه Xأس. (146) 

، ل|س بثقة. (667)  -
Q/٢١٠) ي×)د بن ر{#عة، أبو �امل الصنعا

، ثقة. (854)  -
<dعقوب بن إبراه#م الدورm (٢١١

، ال Xأس Xه. (855)   ٢١٢) mعقوب بن سف#ان الفار¢-

٢١٣) يوسف بن ز)اد، أبو ع7د هللا ال7¡ي، ل|س بثقة. (538) 



٣٠

 ( Q[\ال)

، صالح. (814)  -ø٢١٤) أبو الول#د بن برد األنطا

٢١٥) أبو غطفان ثقة. ق#ل: اسمه سعد. (639) 


